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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/stadionul_otelul.jpg" alt="FOTO Marian Brailescu" width="430" />Zilele
trecute clubul de fotbal O?elul a fost lovit din plin, dup? ce ANAF a blocat conturile echipei
fanion a Gala?iului, ba mai mult a pus sechestru pe �treg lotul de juc?tori! <br />Av�d �
vedere c? cei din conducere tac m�c � continuare, Dun?rea B?tr�? �cearc? s? scoat? la
lumin? dedesubturile acestui caz extrem de dificil pentru echipa noastr?.</p>      <p
style="text-align: justify;">Pentru a �?elege cum s-a ajuns aici trebuie s? ne �toarcem � trecut
mai exact � ianuarie 2005, c�d Asocia?ia Clubul de Fotbal O?elul a fost l?sat? � faliment ?i �
ghearele Fiscului, conducerea de atunci recurg�d la o manevr? des �t�nit? � acea perioad?
pentru a salva forma?ia de la Dun?re din punct de vedere financiar.</p>  <p style="text-align:
justify;">Astfel, SC FC O?elul SA Gala?i, condus? de �faimo?ii� ac?ionari � frunte cu Ionel
Bor?, a luat-o de la cap?t, cu palmaresul ro?-alb-albastru, dar cu zero datorii! � acest mod,
ANAF a r?mas cu buza umflat? ?i tot ce a putut face a fost s? scoat? la licita?ie o tabel?
electronic? pentru arbitri ?i dou? por?i de fotbal, � timp ce O?elul ?i-a v?zut lini?tit? de noul
drum, unul plin de succes dac? ne g�dim c? s-a c�tigat ?i un campionat sub actuala titulatur?.
<br />Numai c? Agen?ia Na?ional? de Administra?ie Fiscal? nu a uitat niciodat? de acest
afront! A?a c?, imediat dup? manevra conducerii o?elare, func?ionarii Fiscului au trecut la
treab? ?i la scurt timp au g?sit o bre?? � organizarea clubului. Mai exact, � perioada
2005-2012, fotbali?tii au fost angaja?i prin conven?ii civile ?i nu cu contracte de munc?, pentru
a pl?ti taxe mai mici statului rom�. ANAF spune c? acest lucru este ilegal, iar � 7 ani s-ar fi
str�s o diferen?? colosal? rezultat? din taxele nepl?tite, adic? � 5 milioane de euro.�
<strong>Trebuie �s? precizat c? � Rom�ia, TOATE echipele din Liga I au recurs la acest
?iretlic, de a folosi conven?ii civile � loc de contracte de munc?, ceea ce ar �semna c? �treg
fotbalul rom�esc s-ar afla � colaps, dac? Fiscul ar veni � control!</strong><br
/><strong>Vechea conducere, cu Marius Stan � frunte, cuno?tea aceste probleme, actualul
primar merg�d des �tre 2005 ?i 2012 la ANAF pentru a da explica?ii cu privire la aceste
aspecte, dar ?i pentru a p?stra un dialog normal cu ?efii Finan?elor, pentru ca ace?tia s? nu
recurg? la blocarea conturilor. De asemenea, noii ac?ionari ai echipei cuno?teau la fel de bine
situa?ia de vreme ce, anul trecut, au trecut la contracte de munc?, � locul conven?iilor civile
bucluca?e, O?elul devenind prima echip? intrat? � legalitate, conducerea chiar l?ud�du-se cu
acest lucru �tr-o conferin?? de pres? destul de recent?!</strong> Cu toate acestea, se pare c?
noul patronat nu a mai fost at� de deschis � rela?ia cu ANAF, ceea ce i-a f?cut pe ace?tia s?
aib? reac?ia de s?pt?m�a trecut?, prin care s-a ajuns la a se pune sechestru asigurator pe
bunurile echipei. � acest moment, O?elul nu poate aduce niciun fotbalist nou, ba mai mult dac?
vinde vreun juc?tor, suma rezultat? din transfer ar ajunge direct � conturile statului rom�.
Actuala conducere �cearc? s? ajung? la un numitor comun cu Agen?ia Na?ional? de
Administra?ie Fiscal?, spun�d c? s-a f?cut contesta?ie, deoarece cadrul legislativ � acest
domeniu este cel pu?in interpretabil, dar p�? ce se va ajunge la o solu?ie sechestrul asigurator
r?m�e � vigoare, iar activitatea clubului este paralizat?�</p>
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